
 
 

 
 
 
 
 

Synthèse des résultats de la procédure de 
consultation relative au rapport et à l’avant-projet 

 
 

AAddhhééssiioonn  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ppéénnaallee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee  
ssuurr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn    

aaiinnssii  qquu’’aauu  PPrroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  yy  rreellaattiiff  eett    
mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ccooddee  ppéénnaall  eett  ddee  llaa  llooii  ffééddéérraallee  ccoonnttrree  llaa  

ccoonnccuurrrreennccee  ddééllooyyaallee  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OOffffiiccee  ffééddéérraall  ddee  llaa  jjuussttiiccee  
MMaarrss  22000044  
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SSoommmmaaiirree  
  
  
LLiissttee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  aavveecc  aabbrréévviiaattiioonnss    33  
  
IInnttrroodduuccttiioonn    66  
  
II..  AApppprréécciiaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  pprroojjeett    66  
  
IIII..  CCoorrrruuppttiioonn  ppaassssiivvee  dd’’aaggeennttss  ppuubblliiccss  ééttrraannggeerrss  ((aarrtt..  332222septiessepties,,  aall..  22,,  AAPP--CCPP))    77  
  
IIIIII..  RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ((aarrtt..  110000quaterquater,,  aall..  22,,  CCPP))    88  
  
IIVV..  CCoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  ((aarrtt..  44aa  AAPP--LLCCDD))    88  
  
AA))  GGéénnéérraalliittééss    88  
  
BB))  LL’’iinnffrraaccttiioonn  ddooiitt--eellllee  êêttrree  ppoouurrssuuiivviiee  dd’’ooffffiiccee  oouu  sseeuulleemmeenntt  ssuurr  ppllaaiinnttee??    99  
  
CC))  RRéégglleemmeennttaattiioonn  ddaannss  llaa  LLCCDD  oouu  ddaannss  llee  CCPP  ??    99  
  
DD))  RReennoonncciiaattiioonn  àà  ll’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  dduu  ssiimmppllee  ooccttrrooii  dd’’aavvaannttaaggeess  1100  
  
EE))  AAuuttrreess  eexxiiggeenncceess  1100  
  
VV..  RReennoonncciiaattiioonn  àà  ll’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  dduu  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee  1111  
  
VVII..  CCoommppéétteennccee  1111  
  
VVIIII..  AAuuttrreess  rreemmaarrqquueess  eett  ssuuggggeessttiioonnss  1111  
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LLiissttee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  pprrooccéédduurree  ddee    
ccoonnssuullttaattiioonn  aavveecc  aabbrréévviiaattiioonnss  
  
11..  CCaannttoonnss  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
ZZüürriicchh  ZZHH  
  
CCoonnsseeiill--eexxééccuuttiiff  dduu  CCaannttoonn  ddee  
BBeerrnnee  BBEE  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
SScchhwwyyzz  SSZZ  
  
JJuussttiizzddeeppaarrtteemmeenntt  ddeess  KKaannttoonnss  
OObbwwaallddeenn  OOWW  
  
LLaannddaammmmaannnn  uunndd  RReeggiieerruunnggssrraatt  
ddeess  KKaannttoonnss  NNiiddwwaallddeenn  NNWW  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
GGllaarruuss  GGLL  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
ZZuugg  ZZGG  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  CCaannttoonn  
ddee  FFrriibboouurrgg  FFRR  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
SSoollootthhuurrnn  SSOO  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
BBaasseell--SSttaaddtt  BBSS  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
BBaasseell--LLaannddsscchhaafftt  BBLL  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
SScchhaaffffhhaauusseenn  SSHH  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
AAppppeennzzeellll  AAuusssseerrrrhhooddeenn  AARR  
  
SSttaannddeesskkoommmmiissssiioonn  ddeess  KKaannttoonnss  
AAppppeennzzeellll  IInnnneerrrrhhooddeenn  AAII  
  
RReeggiieerruunngg  ddeess  KKaannttoonnss  
SStt..  GGaalllleenn  SSGG  
  
RReeggiieerruunngg  ddeess  KKaannttoonnss    
GGrraauubbüünnddeenn  GGRR  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
AAaarrggaauu  AAGG  
  
RReeggiieerruunnggssrraatt  ddeess  KKaannttoonnss  
TThhuurrggaauu  TTGG  
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CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  
ee  CCaannttoonnee  ddeell  TTiicciinnoo  TTII  
  
CCoonnsseeiill  dd‘‘EEttaatt  dduu  CCaannttoonn  ddee  
VVaauudd  VVDD  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  CCaannttoonn  dduu  
VVaallaaiiss  VVSS  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
eett  CCaannttoonn  ddee  NNeeuucchhââtteell  NNEE  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
eett  CCaannttoonn  ddee  GGeennèèvvee  GGEE  
  
GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
eett  CCaannttoonn  dduu  JJuurraa  JJUU  
  
22..  PPaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  
  
PPaarrttii  rraaddiiccaall--ddéémmooccrraattiiqquuee  
ssuuiissssee  PPRRDD  
  
Parti socialiste suisse PS 
  
PPaarrttii  ddéémmooccrraattee--cchhrrééttiieenn  ssuuiissssee  PPDDCC  
  
UUnniioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  cceennttrree  UUDDCC  
  
33..  EEccoonnoommiiee  
  
CCeennttrree  PPaattrroonnaall  CCPP  
  
FFééddéérraattiioonn  ddeess  
EEnnttrreepprriisseess  RRoommaannddeess  FFEERR  
  
UUnniioonn  SSuuiissssee  ddeess  
IInnssttaallllaatteeuurrss--EElleeccttrriicciieennss  UUSSIIEE  
  
UUnniioonn  ssuuiissssee  ddeess  
aarrttss  eett  mmééttiieerrss  UUSSAAMM  
  
CChhaammbbrree  VVaauuddooiissee  ddeess  
AArrttss  eett  MMééttiieerrss  CCVVAAMM  
  
SSoocciiééttéé  ssuuiissssee  
ddeess  eennttrreepprreenneeuurrss  SSSSEE  
  
AAssssoocciiaattiioonn  ssuuiissssee  
ddeess  bbaannqquuiieerrss  AASSBB  
  
  
eeccoonnoommiieessuuiissssee  eeccoossuu  
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44..  AAuuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  
  
FFééddéérraattiioonn  SSuuiissssee  
FFoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  PPoolliiccee  FFSSFFPP  
  
SSoocciiééttéé  ssuuiissssee  
dduu  ddrrooiitt  ppéénnaall  SSSSDDPP  
  
CCoonnfféérreennccee  ddeess  ccoommmmaannddaannttss  
ddeess  ppoolliicceess  ccaannttoonnaalleess  
ddee  SSuuiissssee  CCCCPPCCSS  
  
FFééddéérraattiioonn  ddeess  
mmééddeecciinnss  ssuuiisssseess  FFMMHH  
  
TTrraannssppaarreennccyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTIInntt  
  
FFééddéérraattiioonn  ddeess  EEgglliisseess  
pprrootteessttaanntteess  ddee  llaa  SSuuiissssee  FFEEPPSS  
  
CCoonnfféérreennccee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  
ppoouurrssuuiittee  ppéénnaallee  ddee  SSuuiissssee  CCAAPPSS  
  
DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ddrrooiitt  ppéénnaall  
PPrrooff..  NN..  QQuueelloozz  
UUnniivveerrssiittéé  ddee  FFrriibboouurrgg  QQuueelloozz  
  
UUnniivveerrssiittéé  ddee  GGeennèèvvee  
FFaaccuullttéé  ddee  ddrrooiitt  ppéénnaall  UUnniiGG  
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IInnttrroodduuccttiioonn  
  

PPaarr  aarrrrêêttéé  dduu  2200  aaooûûtt  22000033,,  llee  CCoonnsseeiill  ffééddéérraall  aa  aauuttoorriisséé  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  ffééddéérraall  ddee  

jjuussttiiccee  eett  ppoolliiccee  ((DDFFJJPP))  àà  eennvvooyyeerr  eenn  ccoonnssuullttaattiioonn  llee  rraappppoorrtt  aaiinnssii  qquuee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  

rreellaattiiffss  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ppéénnaallee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee  ssuurr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  

aaiinnssii  qquu’’aauu  PPrroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  yy  rreellaattiiff  eett  àà  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ccooddee  ppéénnaall  eett  ddee  llaa  

llooii  ffééddéérraallee  ccoonnttrree  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ddééllooyyaallee..  

  

FFoorrtt  ddee  ccee  mmaannddaatt,,  llee  DDFFJJPP  aa  iinnvviittéé  lleess  ccaannttoonnss,,  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  rreepprréésseennttééss  aauuxx  

CChhaammbbrreess  ffééddéérraalleess,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  eett  oorrggaanniissaattiioonnss  iinnttéérreessssééeess  aaiinnssii  qquuee  lleess  

TTrriibbuunnaauuxx  ffééddéérraauuxx  àà  ddoonnnneerr  lleeuurr  aavviiss  ssuurr  llee  pprroojjeett  aavvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree  

22000033..  

  

IIll  aa  rreeççuu  4455  rrééppoonnsseess..  EElllleess  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééeess  ppaarr  

  

••  2244  ccaannttoonnss  

••  lleess  qquuaattrree  ppaarrttiiss  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx  ((PPRRDD,,  PPDDCC,,  UUDDCC  eett  PPSS))  

••  88  aassssoocciiaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  

••  99  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  iinnttéérreessssééeess  

  

II..    AApppprréécciiaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  pprroojjeett  
  

UUnnee  ttrrèèss  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ccoonnssuullttééss  aapppprroouuvvee  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  

SSuuiissssee  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ppéénnaallee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee  ssuurr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  aaiinnssii  qquu’’aauu  

PPrroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  yy  rreellaattiiff..  UUnnee  ttrrèèss  nneettttee  pprrooppoorrttiioonn  ddee  ppaarrttiissaannss  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  

ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  eexxpprriimmééee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  llooiiss  pprrooppoossééeess  ppoouurr  llaa  

mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddeess  iinnssttrruummeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  qquueessttiioonn..  

  

VVuuee  ddee  pplluuss  pprrèèss,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssee  pprréésseennttee  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  ssoonntt  iimmpplliicciitteemmeenntt  

oouu  eexxpplliicciitteemmeenntt  ffaavvoorraabblleess  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  ttoouuss  lleess  ccaannttoonnss,,  llee  PPRRDD  eett  llee  PPSS,,  

SSwwiissssBBaannkkiinngg  eett  eeccoonnoommiieessuuiissssee  ddee  mmêêmmee  qquu’’uunnee  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  aauuttrreess  

oorrggaanniissaattiioonnss  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  iinnttéérreessssééeess..  YY  ssoonntt  ooppppoossééss  ll’’UUDDCC  eett  llee  PPDDCC  aaiinnssii  qquuee  

ddiivveerrsseess  aassssoocciiaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess11..  LLee  PPDDCC  eessttiimmee  qquuee  ttrroopp  ddee  qquueessttiioonnss  ssoonntt  

                                                           
1 CP, FER, CVAM. L’USAM et la FMH sont également sceptiques. 
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rreessttééeess  ssaannss  rrééppoonnssee  ––  nnoottaammmmeenntt  cceellllee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  nnoouuvveelllleess  

ddiissppoossiittiioonnss  ––  eett  mmeett  eenn  ddoouuttee  ll’’uuttiilliittéé  ddeess  nnoouuvveelllleess  nnoorrmmeess  ppéénnaalleess..  LL’’UUDDCC,,  ppoouurr  ssaa  

ppaarrtt,,  jjuuggee  ll’’aaddhhééssiioonn  iinnuuttiillee  ppaarrccee  qquu’’eellllee  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  uunn  

pprroobbllèèmmee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuuiissssee,,  mmaaiiss  uunn  pphhéénnoommèènnee  ttyyppiiqquuee  ddeess  EEttaattss  qquuii  oonntt  uunnee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssuurrrréégglleemmeennttééee..  LLeess  ddeeuuxx  ppaarrttiiss  oonntt  eenn  oouuttrree  ccrriittiiqquuéé  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  

ssuurrvveeiillllaannccee,,  ssoouuss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  GGrroouuppee  dd’’EEttaattss  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ((GGRREECCOO)),,  

eett  lleess  ccooûûttss  ooccccaassiioonnnnééss  ppaarr  cceettttee  ssuurrvveeiillllaannccee22..  

  

LLeess  ppaarrttiissaannss  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn  eessttiimmeenntt  àà  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  qquuee  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  

rréévviissiioonnss  llééggiissllaattiivveess  pprrooppoossééeess  eesstt  aapppprroopprriiééee33..  UUnnee  mmiinnoorriittéé44  ttrroouuvvee  qquuee  llee  pprroojjeett  

nnee  vvaa  ppaass  aasssseezz  llooiinn..  CCeettttee  ppoossiittiioonn  pprrooccèèddee  dd’’uunnee  ppaarrtt  dduu  ssoouuhhaaiitt  ddee  vvooiirr  llaa  

ccoorrrruuppttiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  pprriivvéé  rrééggiiee  ddaannss  llee  ccooddee  ppéénnaall  ((eett  nnoonn  ppaass  ddaannss  llaa  LLCCDD))  

eett  éérriiggééee  eenn  ccrriimmee  ((cceerrttaaiinnss  ssoouuhhaaiittaanntt  mmêêmmee  qquu’’eellllee  ssooiitt  ppoouurrssuuiivviiee  dd’’ooffffiiccee)),,  eett  

dd’’aauuttrree  ppaarrtt  ddee  lleeuurr  vvoolloonnttéé  ddee  vvooiirr  llee  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee  rreenndduu  ppéénnaalleemmeenntt  

rréépprrééhheennssiibbllee..  IIll  nn’’yy  aa  qquuee  ppeeuu  ddee  vvooiixx  qquuii  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess  cchheezz  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  

ll’’aaddhhééssiioonn  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  rréésseerrvvee  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  llaa  

ccoonnvveennttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aabbaannddoonn  ddee  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  dd’’uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  pprriimmaaiirree  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  eenn  ccaass  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  aaccttiivvee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  pprriivvéé55..  

  

IIII..    CCoorrrruuppttiioonn  ppaassssiivvee  dd’’aaggeennttss  ppuubblliiccss  ééttrraannggeerrss  ((aarrtt..  332222septiessepties,,  

  aall..  22,,  AAPP--CCPP))  
  

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ddiissppoossiittiioonnss  ppéénnaalleess  ddeessttiinnééeess  àà  ssaannccttiioonnnneerr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  

ppaassssiivvee  dd’’aaggeennttss  ppuubblliiccss  ééttrraannggeerrss  eesstt  aapppprroouuvvééee  àà  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé,,  qquuee  ccee  

ssooiitt  oouuvveerrtteemmeenntt  oouu  ttaacciitteemmeenntt..  SSeeuull  ttrrooiiss  oorrggaanniissmmeess  ccoonnssuullttééss  eexxpprriimmeenntt  lleeuurr  

ooppppoossiittiioonn  ddee  pprriinncciippee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  nnoorrmmee  ppéénnaallee  ddee  ccee  ttyyppee66  ..  LLee  

ccaannttoonn  ddee  BBSS,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  ssuuggggèèrree  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  aarrttiicclleess  ddiissttiinnccttss  ppoouurr  

rrééggiirr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  aaccttiivvee  eett  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ppaassssiivvee,,  ppaarr  aannaallooggiiee  aavveecc  lleess  nnoorrmmeess  ssuurr  llaa  

ccoorrrruuppttiioonn  dd’’aaggeennttss  ppuubblliiccss  ssuuiisssseess  ((aarrtt..  332222terter  eett  332222quaterquater  CCPP))..  CCeerrttaaiinnss,,  ffiinnaalleemmeenntt,,  

                                                           
2 Cet avis est partagé par la FER, la CVAM et le CP. 
3 Pour ce qui est des remarques, suggestions ou réserves relatives à certains points spécifiques, cf. ch. II ss ci-
après. 
4 Les cantons de BE, SZ, SO, VD et GE, le PS ainsi que quelques autres organismes consultés. 
5 Parmi elles la SSE et l’ASB. 
6 FER, CVAM et CP. 
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ddéépplloorreenntt  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’iimmmmuunniittéé  ddoonntt  bbéénnééffiicciieenntt  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssuupprraannaattiioonnaalleess  

ffeerraa  ssoouuvveenntt  oobbssttaaccllee  aauuxx  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess77..  

  

  

IIIIII..    RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ((aarrtt..  110000quaterquater,,  aall..  22,,  CCPP))  
  

LLaa  pprrooppoossiittiioonn  vviissaanntt  àà  iinncclluurree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  aaccttiivvee  aauu  sseennss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  44aa,,  

aalliinnééaa  11,,  lleettttrree  aa,,  AAPP--LLCCDD  ddaannss  llee  ccaattaalloogguuee  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  éénnuumméérrééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  

110000quaterquater,,  aalliinnééaa  22,,  CCPP  eesstt  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  aapppprroouuvvééee,,  mmêêmmee  ssii  ccee  nn’’eesstt  ppaarrffooiiss  qquuee  

ddee  mmaanniièèrree  ttaacciittee88..  

  

DDeeuuxx  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn99  ss’’iinnqquuiièètteenntt  ddee  vvooiirr  qquu’’iill  eesstt  pprréévvuu  ddee  mmeennttiioonnnneerr  

ll’’aarrttiiccllee  44aa  LLCCDD  àà  ll’’aarrttiiccllee  110000quaterquater  CCPP,,  aalloorrss  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  2266  LLCCDD  rreennvvooiiee  aauuxx  aarrttiicclleess  

66  eett  77  LLPPAA..  LLee  ccaannttoonn  dd’’AAGG  ssuuggggèèrree  ddèèss  lloorrss  ddee  rreeccoonnssiiddéérreerr  ll’’aaddjjoonnccttiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

44aa,,  aalliinnééaa  11,,  lleettttrree  aa,,  LLCCDD  àà  ll’’éénnuumméérraattiioonn  qquuii  ffiigguurree  àà  ll’’aarrttiiccllee  110000quaterquater,,  aalliinnééaa  22,,  CCPP..  

LLaa  SSSSDDPP,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  pprrooppoossee  uunn  nnoouuvveell  aarrttiiccllee  2266,,  aalliinnééaa  22,,  LLCCDD  pprréévvooyyaanntt  uunnee  

aapppplliiccaattiioonn  pprriioorriittaaiirree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  ppéénnaall  rreellaattiivveess  àà  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

ppéénnaallee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  44aa  LLCCDD..  

  

IIVV..    CCoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  ((aarrtt..  44aa  AAPP--LLCCDD))  
  

AA))    GGéénnéérraalliittééss  

  

AA  ddeeuuxx  eexxcceeppttiioonnss  pprrèèss1010,,  ppeerrssoonnnnee  nn’’aa  rreejjeettéé  ll’’iiddééee  ddee  rreennddrree  ppéénnaalleemmeenntt  

rréépprrééhheennssiibbllee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ppaassssiivvee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  pprriivvéé..  LLeess  rrééppoonnsseess  àà  llaa  

ccoonnssuullttaattiioonn  ccoonnttiieennnneenntt  nnééaannmmooiinnss  ddiifffféérreenntteess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aammeennddeemmeenntt  eett  lleess  

aavviiss  ssuurr  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ddiivveerrggeenntt  ppaarrffooiiss  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnssiiddéérraabbllee..  

  

                                                           
7 Cantons d’AG et du VS. 
8 L’UDC et l’ASB y sont opposées, car elles estiment que la disposition de la LCD n’a pas sa place dans ce 
catalogue d’infractions graves. La SSE et l’USAM considèrent que cette adjonction n’est pas nécessaire alors 
que la FER exige expressément que la Suisse formule une réserve à ce sujet. 
9 Canton d’AG et SSDP. 
10 Le PDC estime qu’il importe de se demander sérieusement s’il est bien opportun d’allonger la liste des actes 
pénalement répréhensibles alors que les coûts de la justice sont déjà très élevés et s’interroge sur les effets de 
l’introduction d’une norme pénalisant la corruption privée passive dans le droit suisse; FMH: la disposition 
pénale proposée augmenterait la paperasserie et créerait des difficultés d’interprétation supplémentaires dans le 
domaine de la juridiction pénale. 
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BB))    LL’’iinnffrraaccttiioonn  ddooiitt--eellllee  êêttrree  ppoouurrssuuiivviiee  dd’’ooffffiiccee  oouu  sseeuulleemmeenntt  ssuurr  ppllaaiinnttee  ??  

  

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ccoonnssuullttééss  aapppprroouuvveenntt  llaa  pprrooppoossiittiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  llaa  

pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  nnee  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  êêttrree  eennggaaggééee  qquuee  ssuurr  ppllaaiinnttee1111..  SSeeuull  qquuaattrree  

ccaannttoonnss  eett  ttrrooiiss  aauuttrreess  oorrggaanniissmmeess  ccoonnssuullttééss  ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt  qquuee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  

ssooiitt  ppoouurrssuuiivviiee  dd’’ooffffiiccee1212  ppaarrccee  qquu’’iillss  eessttiimmeenntt,,  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell,,  qquu’’iill  eexxiissttee  uunn  iinnttéérrêêtt  

ppuubblliicc  àà  llaa  rréépprreessssiioonn  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  eett  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ppoouurrssuuiittee  ppéénnaallee  

ppoouurrrraaiieenntt  aavvooiirr  ccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  ssaannss  qquu’’iill  yy  aaiitt  eeuu  

ddéénnoonncciiaattiioonn  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pprriivvééeess..  

  

OOnn  aa  ddéépplloorréé,,  ççaa  eett  llàà,,  qquuee  lleess  OONNGG  nn’’oobbttiieennnneenntt  ppaass  llee  ddrrooiitt  ddee  ppoorrtteerr  ppllaaiinnttee1313..  

  

CC))    RRéégglleemmeennttaattiioonn  ddaannss  llaa  LLCCDD  oouu  ddaannss  llee  CCPP  ??  

  

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  aavviiss  rreeççuuss  ssoonntt  ffaavvoorraabblleess  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  pprrooppoossééee  ddaannss  llaa  

LLCCDD1414..  SSeeuull  uunn  ppeettiitt  nnoommbbrree  ddee  ccaannttoonnss  eett  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  ssee  ddiitt  ffaavvoorraabbllee  àà  uunnee  

rréégglleemmeennttaattiioonn  ddaannss  llee  CCPP1515..  PPlluussiieeuurrss  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddéépplloorreenntt  llee  ffaaiitt  

qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppéénnaalleess  ssuurr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  

aassssoocciiaattiioonnss  tteelllleess  qquuee  llaa  FFIIFFAA  eett  llee  CCIIOO,,  ppaarr  eexxeemmppllee1616..  CCoommppttee  tteennuu  dduu  rriissqquuee  

iinnhhéérreenntt  àà  ccee  ggeennrree  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  eett  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  ppoottss  ddee  vviinn,,  iillss  eessttiimmeenntt  eenn  

eeffffeett  qquuee  llee  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  nnoorrmmee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  éétteenndduu  àà  ccee  ttyyppee  

dd’’aassssoocciiaattiioonnss..  

  

                                                           
11 Ont explicitement manifesté leur approbation les cantons de ZH, ZG, BS, VD et AG ainsi que le PRD, la FER, 
la CVAM, le CP, la CCPCS, la SSDP, ecosu, la SSE et l’USAM. Ces deux derniers organismes font dépendre 
l’adhésion de la Suisse de la condition que l’infraction ne soit pas rendue punissable d’office. Ecosu suggère de 
renoncer à la mention du pouvoir d’appréciation ou du moins d’excepter les systèmes de rabais ou de fidélisation 
connus de tous, par exemple en adoptant une clause d’opportunité appropriée, ainsi que d’exclure tout droit 
d’action des associations dans le domaine de la corruption privée. 
12 BE, SZ, OW et SO ainsi que TInt, Queloz et UniG. 
13 Parmi ceux qui ont exprimé ce regret, on trouve la SSDP. 
14 Ont explicitement approuvé le projet les cantons d’AG, BS et VD ainsi que la SSE, l’USAM et ecosu. 
15 Les cantons de ZH, BE et SZ ainsi que la CCPCS et UniG. 
16 Les cantons de BE et VD ainsi que la CCPCS, TInt et la CAPS. 
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DD))    RReennoonncciiaattiioonn  àà  ll’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  dduu  ssiimmppllee  ooccttrrooii  dd’’aavvaannttaaggeess  

  

LLee  ffaaiitt  qquuee  ll’’oonn  pprrooppoossee  ddee  rreennoonncceerr  àà  rreennddrree  ll’’ooccttrrooii  ddee  ssiimmpplleess  aavvaannttaaggeess  

ppéénnaalleemmeenntt  rréépprrééhheennssiibbllee  aa  ééttéé  ssaalluuéé  pprreessqquuee  uunnaanniimmeemmeenntt1717..  

  

  

EE))    AAuuttrreess  eexxiiggeenncceess  

  

QQuuaattrree  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  pprrooppoosseenntt  dd’’éélleevveerr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  pprriivvééee  aauu  rraanngg  

ddee  ccrriimmee1818..  IIllss  eessttiimmeenntt  eenn  eeffffeett  qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  rraaiissoonn  ddee  nnee  ppaass  mmeettttrree  cceettttee  

iinnffrraaccttiioonn  ssuurr  uunn  ppiieedd  dd’’ééggaalliittéé  aavveecc  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  dd’’aaggeennttss  ppuubblliiccss..  IIllss  ssoouuhhaaiitteenntt  qquuee  

ll’’aarrttiiccllee  44aa  LLCCDD  ssooiitt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunn  aaccttee  pprrééppaarraattooiirree  aauu  bbllaanncchhiimmeenntt  dd’’aarrggeenntt  

eett  qquu’’iill  ssooiitt  ssoouummiiss  àà  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ffééddéérraallee  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  334400bbiiss  CCPP1919..  

                                                           
17 Le canton de BE, la CCPCS et UniG sont les seuls à le déplorer. Ils estiment en effet que cette solution ne 
permettra pas de mettre un frein aux pratiques ayant pour but d’“amadouer“ le bénéficiaire. 
18 Le canton de GE, TInt, UniG et Queloz. 
19 La SSDP et le canton de SZ se rallient à cette suggestion, la motivation de ce dernier étant de décharger les 
cantons. 
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VV..    RReennoonncciiaattiioonn  àà  ll’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  dduu  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee  

  

LLee  cchhooiixx  ddee  rreennoonncceerr  àà  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppéénnaalleess  ddeessttiinnééeess  àà  

lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee,,  qquuii  oobblliiggeerraaiitt  llaa  SSuuiissssee  àà  éémmeettttrree  uunnee  rréésseerrvvee  àà  ccee  

pprrooppooss,,  eesstt  llaarrggeemmeenntt  aapppprroouuvvéé2020..  CCeerrttaaiinnss  oorrggaanneess  ccoonnssuullttééss  ddéépplloorreenntt  ccee  cchhooiixx,,  

nnoottaammmmeenntt  ppaarrccee  qquu’’iillss  eessttiimmeenntt  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’aappppaarriittiioonn  dd’’uunn  

tteerrrraaiinn  pprrooppiiccee  aauu  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee  ssoonntt,,  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  rrééuunniieess  aauussssii  eenn  

SSuuiissssee2121..  PPeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  ttoouutteeffooiiss  dd’’aavviiss  qquuee  llaa  rréésseerrvvee  pprréévvuuee  eesstt  iinnaacccceeppttaabbllee..  

  

VVII..    CCoommppéétteennccee  
  

CCoommmmee  lleess  aacctteess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  ccoommmmiiss  àà  ll’’ééttrraannggeerr  nnee  jjuussttiiffiieenntt  ppaass,,  nnii  ppaarr  lleeuurr  

ggrraavviittéé,,  nnii  ppaarr  lleeuurrss  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess,,  qquuee  ll’’oonn  rreennoonnccee  àà  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  ddoouubbllee  

iinnccrriimmiinnaattiioonn,,  llee  pprroojjeett  pprréévvooiitt  llee  mmaaiinnttiieenn  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddoouubbllee  iinnccrriimmiinnaattiioonn  eett  

ddoonncc  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  dd’’uunnee  rréésseerrvvee  ssuurr  ccee  ppooiinntt..  CCeettttee  pprrooppoossiittiioonn  nn’’aa  ssuusscciittéé  aauuccuunnee  

ooppppoossiittiioonn2222..  

  

VVIIII..  AAuuttrreess  rreemmaarrqquueess  eett  ssuuggggeessttiioonnss  

  

CCeerrttaaiinnss  oorrggaanneess  ccoonnssuullttééss  oonntt  ccoonnffiirrmméé  qquu’’iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  ddee  pprréévvooiirr  ddeess  

mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiaalleess  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ddee  jjuussttiiccee2323..  UUnn  

ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeemmaannddee  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddeess  

ddéénnoonncciiaatteeuurrss2424..  

  

LLaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ccoonnffiieerr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  àà  ddeess  aauuttoorriittééss  ssppéécciiaalliissééeess  nn’’aa  

ppaass  ééttéé  rreemmiissee  eenn  qquueessttiioonn2525..  

  

                                                           
20 D’une manière explicite par les cantons de ZH, ZG, BS, AG, TI et VS ainsi que par le PRD, la FER, la 
CVAM, le CP, la SSE, la SSDP, l’USAM et ecosu; l’accord de ces trois derniers est conditionné par la 
renonciation à l’incrimination. 
21 Les cantons de BE et VD ainsi que le PS, la CCPCS, TInt, la CAPS et Queloz. 
22 Se sont explicitement exprimés en faveur de la réserve les cantons d’AG, BS et BE de même que la SSE, 
l’USAM, la CCPCS, la CAPS, la SSDP, la FER, la CVAM et le CP. 
23 Parmi eux le canton d’AG et la SSDP. 
24 Queloz. 
25 Le canton d’AG la confirme même explicitement. Tint exige une formation continue et un perfectionnement 
régulier des autorités cantonales compétentes. 
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UUnn  ccaannttoonn  rreellèèvvee  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ll’’eennttrraaiiddee  jjuuddiicciiaaiirree,,  ppllaaccééee  ssoouuss  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’uunnee  aauuttoorriittéé  cceennttrraallee,,  ddooiivveenntt  êêttrree  aamméénnaaggééss  ddee  mmaanniièèrree  ooppttiimmaallee  

ppoouurr  ccoommppeennsseerr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  ppaassssaaggee  ppaarr  uunnee  aauuttoorriittéé  cceennttrraallee  aa  tteennddaannccee  àà  rraalleennttiirr  

lleess  pprrooccéédduurreess  eenn  ccoommppaarraaiissoonn  aavveecc  uunnee  ssttrruuccttuurree  ppeerrmmeettttaanntt  llee  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  aavveecc  

lleess  aauuttoorriittééss  ééttrraannggèèrreess2626..  

  

UUnn  ccaannttoonn  aattttiirree  ll’’aatttteennttiioonn  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ccoorrppss  ddee  ppoolliiccee  mmaannqquueenntt  ddééjjàà  ddee  

ppeerrssoonnnneell  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee  eett  qquuee  cceettttee  ppéénnuurriiee  ppoouurrrraaiitt  ppoosseerr  pprroobbllèèmmee  ddaannss  llaa  

pphhaassee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn2727..  

  

UUnn  ccaannttoonn  ccrraaiinntt  qquu’’iill  ppuuiissssee  aarrrriivveerr  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  qquuee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssooiieenntt  

ttrraannssmmiisseess  ssppoonnttaannéémmeenntt  aauuxx  EEttaattss  ppaarrttiieess,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  ppoouurrrraaiieenntt  ssee  ttrroouuvveerr  

cceerrttaaiinnss  aayyaanntt  uunn  rrééggiimmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  mmooiinnss  ssttrriiccttee  qquuee  llaa  SSuuiissssee2828..  IIll  

ddeemmaannddee  ddoonncc  qquuee  llaa  SSuuiissssee  éémmeettttee  uunnee  rréésseerrvvee  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’aarrttiiccllee  2266,,  ppaarraaggrraapphhee  

33,,  oouu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  aaffiinn  dd’’ééttaabblliirr  llaa  pprriioorriittéé  dduu  ddrrooiitt  nnaattiioonnaall  oouu  dduu  

mmooiinnss  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess..  

                                                           
26 Canton de SZ. 
27 Canton de GL. 
28 Canton de SO. 


